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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 :جمعبندی نظرات در خصوص 

سال  کالار و   کتوسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اخالق    "پیرامون  1397دستور کار جلسات چهل و ششم و چهل و هشتم دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال  -1

  "کارآقرینان برتر و خوش حساببه   یاو نقره ییاختصاص کارت طق شنهادیپ

و گالوی دولالت و    چهارمین جلسه شورای گفت و تولید با عنایت به نظر معاونت محترم دادگستری کل  استان در شصت و  نهاد شبه قضایی برای بخش صنعت دازی چگونگی شکل گیری و راه ان -2

 9/2/98طرح شده در چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ  31/1/98بخش خصوصی استان مورخ 

 موضــوع دستور جلسه:طرح 

ساب و نیز حینان خوش ارآفرهفتمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی دو دستور کار در خصوص اختصاص کارت طالیی و نقره ای به ک 

 چگونگی راه اندازی نهاد شبه قضایی برای بخش صنعت و تولید اختصاص داشت.

ل گفت: به دستور کار او در خصوص ومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشستبه گزارش روابط عم

ارآفرینان ته منظور ما کنیم؛ البکطالیی مشخص و معرفی  دنبال آن هستیم که کارآفرینان خوش حساب استان را در چارچوب امتیازها و ضرایبی که مدنظر قرار می گیرد، با اعطای کارت

یت، اداره کل نده مجوز فعالن صادرکنسازما برتر ملی نیست بلکه امتیازدهی برای دریافت کارت های طالیی و نقره ای براساس شاخص هایی است که دستگاه های بیمه ای، مالیاتی، قضایی،

 ه اند.و... تعریف کرد تعاون کار و رفاه اجتماعی

رایط کارت شی را که واجد یم افرادبتوان وی افزود: ما به دنبال تهیه شاخص های این مجموعه برگرفته از نظر همه دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش خصوصی هستیم تا در این چارچوب

 طالیی، نقره ای و برنزی هستند؛ مشخص نماییم.

ظرفیت ها استفاده شده و به جامعه  که دارای کارت طالیی است باید بتواند از تمام  کارآفرینی  ،آ آنچه پیشبینی کرده ایمهار کرد: براساسلبافی درباره تفاوت این کارت ها با یکدیگر اظ
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ن ها به مانند برخی از مسئوالن و نیز از تسهیالت به طور مثال: دیدار با مسئوالن عالی رتبه استان برای او در کوتاه ترین زمان ممکن امکان پذیر شود، همچنین بتواند از پاویومعرفی گردد،  

 استفاده کند. در همین راستا برخی دستگاه ها پیشنهاداتی درخصوص چگونگی این رتبه بندی به ما ارائه کرده اند. ، خدمات خاص شهرداری ویژه بانکی و معافیت های مالیاتی و بیمه ای

ر متفاوت است؛ زیرا چگونگی تر استان بسیارینان بررتباط الزم را ایجاد کند، تاکید کرد: کارت های طالیی، نقره ای و برنزی با کارت کانون کارآفوی با بیان اینکه این کارت ها باید اعتبار و ا

.. ین اقتصادی و.تغال، معدستمزد، اششکل گیری این کارت و شاخص های کسب آن هم متفاوت است. این کارت برگرفته از شاخص های مدنظر همه حوزه های بانکی، مالیاتی، حقوق و 

را پیگیری کرد و  ری آن ها مسیری اثرگذاان برااست. باید کارت هایی صادر کنیم که حداقل درون استان اثرگذار باشند و در خارج از استان هم براساس مذاکراتی که صورت گرفته، شاید بتو

 به نتیجه رسید.

سعه و ترویج فرهنگ بحث تو 1385ل ار از ساک، معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت. او گفت: وزارت در ادامه، تریبون در اختیار امین بابایی

مسال سیزدهمین ارگزار کرد که باستانی  سطح ملی وکارآفرینی را در دستور کار قرار داد و به عنوان پیش روترین وزارتخانه در این حوزه وارد عمل شد و جشنواره کارآفرینان برتر را در 

 دوره آن برگزار خواهد شد.

مه مالیاتی، نرخ اتی و اظهارنااخت مالیی، پردوی افزود: این تنها جشنواره ای است که بخش خصوصی در انتخاب کارآفرینان برتر و داوری نقش دارد؛ محورهای ارزیابی جشنواره شامل نوآور

مراه هاور تخصصی به از سه د و مسئولیت های اجتماعی در قبال محیط زیست، میزان صادرات، بدهی ها و... است و در بازدیدهای میدانی که انجام می شود یکی رشد اشتغال و مالی

 نماینده سازمان های مربوطه در محل حضور می یابند.

ای جایگاه ویژه داره کل ما دارارآفرینان در ابه منظور لحاظ شدن جایگاه اجتماعی این افراد انجام شده است؛ این ک کارت برای کارآفرینان برتر استان گفت: این کار 18وی با اشاره به صدور 

د، برای آن ها فرش دهن ن انجام میدر استا فعاالنای هستند و مالقات با مدیرکل و مسئوالن در وزارتخانه به راحتی برای آن ها امکان پذیر است. ما معتقدیم باید در قبال خدماتی که این 

 قرمزی پهن کنیم.

 یم بابائی خاطرنشان کرد: شیوه نامه اداری و پرسشنامه ای که برای ارزیابی کارآفرینان داریم را در اختیار دبیرخانه شورای گفتگو می گذار

این اتفاق نیافتاده به  حاالار شود اما اینکه تا وی یادآور شد: دو سال پیش جلسه ای با مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری داشتیم و مقرر شد این موضوع به کانون کارآفرینان واگذ
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 مایل به پاسخگویی دارند.این دلیل است که می گویند سواالت به گونه ای است که برخی از فعاالن بخش خصوصی به سختی ت 

فرین کارت طالیی بدهیم؛ کارآ 300 هقرار نیست ب کنیم. لبافی نیز در ادامه اظهار کرد: نمی توانیم صفر تا صد این کار را اجرا کنیم اما می توانیم آن را شروع کنیم و کم کم مواردی را اضافه

 نه های خوبی برای دارندگانش فراهم می شود.ممکن است تعداد دارندگان این کارت خیلی محدود باشد چون زمی

 * کارت نمادین صادر شد اما خدمات الزم ناشی از اتحاد سازمان ها ارائه نشد

یز چند نعطای کارت و ا عریف شدهتبرتر  قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: در اداره کار و سازمان صمت شاخص هایی برای تعیین کارآفرین

 داد.سالی است که مطرح می شود و به نظرم کار خوبی است البته همه انتظارات همین حاال محقق نمی شود و بخشی از انتظارات را می توان انجام 

ه حائز شرایط برای کنتخاب افرادی اه دهیم. دارندگان این کارت ارائ وی ادامه داد: در روز صنعت به طور نمادین کارتی صادر شد اما نتوانستیم خدمات الزم ناشی از اتحاد سازمان ها را به

ور طف شود که این وری تعریطباشد چون ممکن است بسیاری از واحدها الیق دریافت این کارت باشند. بنابراین ضریب ها و شاخص ها باید دریافت کارت طالیی باشند، کار سختی می

رتبه بندی ها  لزایی باید درو اشتغا دریافت کارت ناتوان باشد زیرا ممکن است او کارآفرین خوبی باشد و به همین دلیل بحث توجه به محیط زیست نباشد اگر کسی بدهکار بانکی است، از

 تعریف شود.

فرادی قبال او خانه صنعت  رآفرینانکنندگان و کانون کاامیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص تصریح کرد: از طریق تشکل های مختلف مثل اتحادیه صادر

 به عنوان کارآفرین نمونه معرفی شده اند اما به نظرم باید همه این ها یک کاسه شود و برای هر یک می توان ضریبی درنظر گرفت.

ایه کار در پوجه به اینکه تت که با ر اول این نشست اظهار کرد: پیشنهاد ما این اسسپس بار دیگر رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان به ایراد سخن پرداخت و در جمع بندی دستور کا

برای  و کانون ررفیت اداره کارد، از ظلیت دااداره کار وجود دارد و چارچوب ها در این اداره مشخص است و از طرفی، کانون کارآفرینان هم به عنوان بخش خصوصی در کنار این اداره فعا

تاثیرگذار  مه دستگاه هایهباشد و  ینانی که حائز شرایط دریافت کارت طالیی و نقره ای هستند، استفاده شود. البته ترکیب این امر از بخش خصوصی و دولتی باید مساویتشخیص کارآفر

ی کنیم و نظر کلی را در این روز آینده موضوع را جمع بند15 -10در این حوزه به اضافه بخش خصوصی موثر یعنی تشکل ها برای تعیین کارآفرینان با یکدیگر ترکیب شوند تا ظرف 

 خصوص ارائه دهیم.
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 *بررسی چگونگی شکل گیری نهاد شبه قضایی در استان 

تیجه ای نما نتوانستیم ا ده بودشمطرح  لبافی در تشریح کار دستور دوم درباره چگونگی راه اندازی نهاد شبه قضایی برای بخش صنعت و تولید استان گفت: در این خصوص قبال مباحثی

نیم. تصادی ایجاد کاالن اقبرای فع گستریم دادگاهی تخصصی زیرمجموعه دادبگیریم. یکی از تصوراتی که در خصوص این نهاد مطرح می شد این بود که گمان می کردند ما می خواهی

 شتر مورد توجه قرار گرفته است.همچنین برخی دیگر این تصور را داشتند که چارچوب های دستگاه قضا در این نهاد بی

هرداری. بخش ش 100اده میسیون وی تاکید کرد: اما هدف ما تشکیل مراجع شبه قضایی در دستگاه اجرایی ذی ربط است؛ مانند مراجع حل اختالف مالیات و تامین اجتماعی و کم

 چوب به موارد موجود بتواند رسیدگی کند.خصوصی هم به دنبال این قضیه است که مرجعی با چارچوبی ایجاد شود که در آن چار

ین به قضایی به اشست؛ بحث ضوع نیحمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان نیز در این خصوص گفت: اگر بحث ایجاد دادگاه باشد که نیازی به مطرح کردن این مو

 اشته باشند.دضو باید حضور عنوان یک ضوع استقبال می کنیم کتبا نامه ای نوشتیم که بانک ها هم در این بحث به عدلیل مطرح شد که راه حل ها را ارائه دهد. ما ضمن اینکه از این مو

ضا را قبول ج از دستگاه قضایی خارشبه ق وی افزود: شیوه نامه تدوین شده در این موضوع تا حدی جای بحث وجود دارد؛ قرار بود شیوه نامه تا حدی شفاف و واضح شود. ما مرجع تخصصی

 داریم اما اینکه شبه دادگاه و تخصصی باشد، خیر.

 * دادگاهی ویژه در حوزه سرمایه گذاری تشکیل شود تا از بروکراسی های طوالنی نجات پیدا کنیم

ی در این نهاد های بخش خصوص نده تشکل، دستگاه قضا و نمایافشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل مالیاتی استان نیز بر لزوم حضور یک نماینده از سازمان امور مالیاتی

 تاکید کرد.

  
هد؛ برخی دیگران نمی د یی را بهار قضاعلیرضا سروش امین نماینده دادگستری استان هم در این نشست تاکید کرد:قانون اساسی وظایف سه قوه را مشخص کرده و دادگاه اجازه بررسی ک

 رینان جرم است و نهاد قضایی یا کمیسیون حل اختالف نمی تواند این موضوعات را بررسی کند.موضوعات در حوزه صنعت و کارآف

 یدا کنیم.پطوالنی نجات  راسی هایگذاری جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: ما می خواهیم دادگاهی ویژه در حوزه سرمایه گذاری تشکیل شود تا از بروکاما علی یگانه مدیر سرمایه
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د می شود را ی که وارد نهاوع مشکالتننماینده سازمان صمت استان هم درباره این دستورکار گفت: این موضوع باید مقداری زیر و رو شود. مصادیق را شفاف تر کنیم و فرایند و کیومرثی  

 قضایی ارجاع داده می شود. بررسی کنیم. چون برخی مسائل در کارگروه ستاد تسهیل قابل حل نیست و به دلیل حقوقی بودن موضوع به دستگاه

از پرونده  ویم بخش اعظمیششحال می یم وخوسروش امین بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت:ما در رسیدگی و اطاله دادرسی واقعا مشکل داریم؛ باید ورودی پرونده هایمان را کم کن

باشد، کمک می  و کاری داشته ی چه سازد را حل کنید، ما نمی خواهیم دخالت کنیم اما در اینکه نهاد شبه قضایهای اقتصادی به دادگستری ورود نکند. اختالفات موجود در تشکیل این نها

 کنیم.

 د.بیابن وی ادامه داد: از دیدگاه ما تشکیل این نهاد شبه قضایی ضروری است اما اینکه به چه شکلی و چه مصادیقی باشد باید بخش های مختلف آن را

ه جمع بندی ند اما هنوز بنظر بده انه شورای گفتگوی استان هم در پایان این نشست اظهارکرد: از بخش های مختلف خواستیم که درباره چگونگی راه اندازی این نهادلبافی رئیس دبیرخ

 نرسیدیم.

ورای گفتگوی یرخانه شخص ها برای تشکیل این نهاد به دبوی افزود: پیشنهاد می شود دستگاه ها و تشکل های بخش خصوصی ظرف یک هفته نظرات خود را در خصوص مصادیق و شا

 استان ارائه دهند.
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 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

داری، حتدرم اسدتان  ممقرر گردید کمیته ای  با مسئولیت اداره کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نماینددگان   

 ، اداره کدل دستگاه قضا، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کدل تدامیا اجتمداعی   

اف جهدت  بط و همچنیا نمایندگان تشکل های بخش خصوصی، تعاونی و اصنامور مالیاتی و سایر دستگاههای اجرایی مرت

وز ر 15کارآفرینان برتر و خدو  حسدات تشدکیل و  درف مددت      به   یاو نقره ییاختصاص کارت طالتهیه دستورالعمل 

 پیشنویس ایا دستورالعمل جهت بررسی و تصویب شورا به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

 

اداره کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی، کانون 

 کارآفرینان برتر استان

 روز 15

2 

پیرامون چگونگی شکل گیری مراجع تخصصی شبه قضایی برای رسیدگی و حل اختالف فی مابیا فعاالن اقتصادی و سایر 

و بدا       کانون کارآفرینان به نماینددگی جندات آقدای مهنددن جدانی درمیدان      ذینفعان مقرر گردید با محوریت و مسئولیت 

 در ایدا خصدوص    دعوت از کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی  و سایر مراجع تاثیر گذار جلسداتی 

کانون کارآفرینان 

 استان
 روز 15



 خراسان رضویاستان 
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 روز به دبیرخانه شورا ارائه گردد 15برگزار گردیده و پیشنهادات اجرایی حداکثر  رف  

 
 


